
На основу Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - 
одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 
145/2014) и Одлуке о врстама инвестиционих објеката и просторних и урбанистичких планова од значаја 
за одбрану ("Сл. гласник РС", број 85/2015) 

НЕОПХОДНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ УСЛОВА ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ 
ОБЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ОДБРАНУ 

1. Захтев надлежног органа или инвеститора за издавање услова из надлежности Министарства 
одбране у погледу потреба одбране, према Софтверу за електронско спровођење обједињене 
процедуре. 

2. Информација о локацији, односно извод из важеће планске документације за подручје које се 
обрађује пројектом (текст и графика). 

3. Копија плана свих катастарских парцела дефинисаних у пројекту са координатама у Оаиз-
Кпдегоуој ргојекс1Ј1. 

4. Податке о непокретностима које се прибављају. 
5. Идејно решење (које је подносилац захтева доставио уз захтев за издавање 

локацијских услова 
6. Ситуациони плана (намена објекта, висина објекта 
7. Технички опис објекта у којима се складиште или чувају предмети од значаја за одбрану (врста и 

количина експлозивних и запаљивих материјала, односно капацитети тих објеката). 
8. У захтеву навести име и презиме особе за контакт и број телефона. 

Ако документација уз достављени захтев није комплетна или ако се на основу достављене документације 
не могу одредити услови и захтеви за потребе одбране, Министарство одбране ће захтевати 
комплетирање докуменатције, односно додатну документацију. 

Уколико услови садрже податке који су означени степеном тајности не могу се, сходно Закону о тајности 
података слати електронским путем, већ редовном поштом. 

Министарство одбране је у обавези да изда услове у роковима који су прописани Законом о планирању и 
изградњи и то: 

- у року од 15 дана од дана пријема захтева , уколико је орган надлежан за издавање локацијских 
услова јединица локалне самоуправе; 

- у року од 30 дана од дана пријема захтева , уколико је орган надлежан за издавање 
локацијских услова министарство надлежно за послове грађевинарства, односно надлежни 
орган аутономне покрајине. 

Одговорно лице имаоца јавних овлашћења из Министарства одбране Сектор за материјалне ресурсе 
Управа за инфраструктуру, Београд, Немањина 15, потпуковник Слободан Старчевић, тел. 011-2059-010 
Захтев поднети на адресу: 

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ Сектор за материјалне ресурсе Управа за инфраструктуру БЕОГРАД 
Немањина 15 

9.12.2015 


